Suomen Bibliodraamayhdistys ry
Hallituksen kokous 4/2021
Aika:
Paikka:
Läsnä:

ma 27.9.2021 klo 11.30-13.30
Zoom-verkkokokous
Leena Väyrynen-Si, pj.
Gunborg Lindqvist, vpj.
Hannele Lund, jäsen
Mika Lahtinen, jäsen
Anne Blomqvist, sihteeri
Satu Reinikainen, varajäsen, poistui kokouksesta 12.30
Pauliina Hatakka, varajäsen, este
Kutsuttuna: Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen puhuen 18. helluntain jälkeisen sunnuntain evankeliumitekstistä (Mk.2: 23-28), jossa Jeesukselle moitittiin hänen opetuslapsiaan, jotka sapattina katkoivat tähkäpäitä. Jeesus muistutti siitä, että Daavid miehineen söi uhrileipiä Jumalan huoneessa. Leena muisti äitinsä puhuneen näistä leivistä vanhan Raamatun käännöksen mukaan näkyleipinä, joita ei syöty, vaan ne olivat vain esillä.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, esityslistan hyväksyminen, edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Kokouksen ajankohta on sovittu yhdessä ja päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
3. Ilmoitusasiat
a. Ekumeenisen vastuuviikon suunnitteluun osallistuminen
Sini Rantakari ohjaa verkkoryhmän Kohtuullisuus-teemasta. Leena Väyrynen-Si ohjaa su
17.10. bibliodraamakerrontaa omaan työhön liittyen ja suunnittelee yhden ryhmäkerran työajan ulkopuolella.
Suomen ekumeeniselle neuvostolle (SEN:lle) on myös esitetty pyyntö, että bibliodraamakerrontaa mainostettaisiin paikallisille ekumeenisille toimikunnille hyödynnettäväksi niiden
kokousten alussa vastuuviikon raamatunkohdista.
b. Rahankeräysluvan hakeminen
Rahankeräyslupaa varten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee lähettää puheenjohtajalle
omat henkilötietonsa (koko nimi, ht, osoite) tekstiviestinä tai yksityisviestinä pian. Sihteerin
ja rahastonhoitajan tiedot on jo. Rahankeräystili tulee olemaan yhdistyksen tili ja siihen tulee oma viitenumero.

c. Alkavat ryhmät ja tulevat tapahtumat
-Tammikuussa Mary in the Bibel & Quran Liechtensteinissa (kaksikielinen saksa-englanti,
17.-21.1.), jonne voivat ilmoittautua he, joille on jo myönnetty rahoitus ja jotka eivät ole
päässeet sitä käyttämään peruutusten vuoksi. Ainakin yksi on lähdössä, muutama harkitsee.
d. Tilitoimisto
Sopimus yhdistyksen raha-asioiden hoidosta alkaa 1.10.2021.
f. Bibliodraaman ohjaajakoulukas alkaa Step-koulutuksena lokakuussa
Mika Lahtinen kertoi ohjaajakoulutuksen alkavan.
4. Toiminnantarkastajan rekrytointi
Hallituksen tulisi löytää uusi toiminnantarkastaja Suoma Korkalaisen tilalle niin, että tämä
voisi opastaa uuden tehtäväänsä jo keväällä 2022 kuluvan toimintakauden tarkastamisen yhteydessä.
Esitys: Mietitään uusia ehdokkaita uudeksi toiminnantarkastajaksi ja päätetään kyselyjärjestys.
Päätös: Kysytty joltain henkilöiltä, jotka kieltäytyneet ja pohdittiin henkilöitä, jotka voisivat
olla mahdollisia ja joilta kysellään.
5. Bibliodraaman ystävät –jäsenlehti 2/2021
Mika Lahtinen luvannut koostaa uuden jäsenlehden.
Tilannekatsaus: Claus Terlinden luvannut kirjoittaa. Elina Miettinen luvannut kirjoittaa kokemuksistaan seniorikerhon ohjaaja kokemuksista. Mika Lahtinen pyytää Aino-Kaarina
Mäkisalolta runon. Sini Rantakari lupasi kirjoittaa, kun ohjannee vastuuviikolla.
Mainostetaan taloudellisen tuen saamista monikulttuurisia ryhmiä varten. Voidaan mainostaa, jos suunnitteilla kursseja, niille voi hakea Step-opintokeskus kiintiöitä. Puheenjohtaja
tekee pääkirjoituksen ja Gunborg kääntää sen ruotsista. Kuvat lehteä varten tervetulleita.
Dead line 31.10.
Esitys: Päätetään korvaavista jutunaiheista/kirjoittajista vai onko lehti vain pienempi.
Päätös: Päivitettiin tietoja lähden toimittamisesta.
6. Kansainväliset koulutukset
Erasmus+ -liikkuvuushankkeemme ”Eteenpäin moninaisuudessa” päättyy 18.6.2022. Tähän
sisältyy jo vuoden jatkoaika. Mikäli kaikkia anottuja ja myönnettyjä liikkuvuuksia ei saada
toteutettua, rahoitus joudutaan palauttamaan.
a. Job shadowing –jaksolle 1 hlö v. 2021-18.6.2022 (1 liikkuvuus tehty v. 2020)
b. Kouluttajaliikkuvuus Saksaan tarjolla Kimmo Hurrille (toivovat häntä Hampuriin/Hannoveriin) touko-kesäkuulle 2022. Hurriin yritetään olla yhteydessä facebookin
kautta. Etusija liikkuvuuksien saamisessa tulee olla heillä, joille se on jo myönnetty,
mutta joiden lähtö on jouduttu perumaan pandemiatilanteen vuoksi. Näitä ovat Sari Kontinen-Koski, Pauliina Hatakka, Perttu Kyllönen, Terhi Muilu-Teinonen, Eeva Riutamaa,
Aino-Kaarina Mäkisalo (kouluttajaliikkuvuus), Sini Rantakari (75 %), Liisi Kärkkäinen
(350 € tai 50 %) ja Leena Väyrynen-Si (job shadowing 100 %).
c. Osallistutaan EBN-verkkotapaamisiin sekä kutsutaan EBN-Facebook-ryhmään suomalaisia jäseniä. Seuraava Crossborder-tapaaminen on to 4.11. klo 20 Zoomissa.
Lisäksi on tarjolla kursseja, jotka voidaan toteuttaa vain uuden rahoituksen turvin.
d. Toimintasuunnitelmasta: ”EATB/Crossborder-kokonaisuuteen osallistutaan, mikäli se
nähdään tarpeelliseksi ja yhdistyksen ja bibliodraaman kannalta merkittäväksi. Tällöin

koko koulutuksen suorittaisi 1-2 henkilöä. Tuetaan mentoroinnilla koulutusohjelmaan
Suomesta mahdollisesti osallistuvia.
Peruskurssi on siirretty pidettäväksi 27.6.-9.7.2022 Brommassa ja siinä Ruotsin Bibliodramasällskapetista on mukana Lotta Geisler och Lars-Gunnar Skogar. Alunperin
elokuussa 2021 järjestettäväksi aiotulle peruskurssille valittiin kaksi henkilöä: Barnabe
Koko ja Tiina-Susanna Hirvonen. Heille on ilmoitettu uusi ajankohta. Ajankohta on kuitenkin monille eurooppalaisille hankala, sillä lomakausi alkaa vasta heinäkuun lopussa.
Kyseisen koulutusohjelman mukana kulkee eräänlainen ohjaajakouluttajakoulutus, jota
kokonaisuuden vastuukouluttajat tarjosivat Leena Väyrynen-Sille. Hallitus hyväksyi
suunnitelman. Tämä tarkoittaa, että hän osallistunee kolmantena suomalaisena Advanced-kursseille. Kouluttajaharjoittelijoiden piti osallistua etukäteistapaamiseen 1.3.8.2021. Uutta ajankohtaa ei ole ilmoitettu, ellei niitä pidetä verkossa.
Ensimmäinen jatkoryhmä (Advanced) järjestetään toukokuussa 2023 Liettuan Kaunasissa. Suomelta on pyydetty 3. jakson toteuttamista, näillä näkymin elokuussa 2024.
e. European Bibliodrama Network Workshop Congress: seuraava EBNkoulutuskonferenssi on Saksan Essenissä 17.-21.8.2022. Tätä ennen on tapaaminen 16.17.8.2022 Wuppertalissa, Saksassa kansainvälisen koulutuksen tulevaisuudesta ja rahoituksesta. Saksan yhdistys toivoo saavansa sinne edustajia kumppanijärjestöistään.
f. Tällä hetkellä: OPH ei anna enää jatkoaikaa nykyiselle hankkeelle. 36 kk on ollut maksimi.
-Maria in Bibel & Koran Liechtensteinissa 17.-21.1. on muutettu kaksikieliseksi (saksa-engl.) ja sinne on lähdössä ainakin yksi ja muut harkitsevat.
- rahoitusta pyritään käyttämään määräaikaan mennessä räätälöidyllä koulutuksella.
Agnes Bouwen (Belgia) on mahdollinen kouluttaja, koska hän on saanut rahoitusta
järjestääkseen kurssin Liettuan Kaunasissa sekä tullakseen Suomeen kouluttamaan
ja/tai job shadowing -jaksolle. Alkuperäinen suunnitelma Kaunasin kurssista ei toteudu Anja Stieghorstin kanssa koronan takia 2020 keväällä. Bouwenille sopisi helmimaaliskuun vaihde, mieluiten Kaunasissa, jos joku muu (SBDY) hoitaa käytännön järjestelyt. Elefteria Apostolidou ei pysty lupautumaan työpariksi. Bouwen palaa asiaan.
-Uuden Erasmus+ -hankerahoituksen hakuaika on alkuvuonna 2022. Uudella rahoituksella voitaisiin tukea koko kv-ohjaajakoulutuksen suorittavia, mutta ei yksittäisten
kurssien kävijöitä. Tutustumme uuden rahoitushakemuksen ehtoihin. Yksittäisiä kurssimatkoja tai EBN-tapaamisia voitaisiin tukea rahankeräyksellä saatavilla varoilla.
6 tavallista osallistujaa, 3 kouluttajaa ja 2 job shadowing on jäljellä. Vaatii luvan rahoittajalta, jos nykyisten liikkuvuuksien tapaa halutaan vaihtaa toiseksi. Käytössä on
kuitenkin vain sen verran rahaa kuin on myönnetty (ei enempää).
Esitys:
Keskustellaan eri vaihtoehdoista ja etenemistavoista.
Päätös:
Tutustutaan tarkasti uuden haettavan rahoituksen ehtoihin ja haetaan
uutta rahoitusta vuoden 2022 alussa.
f. Ensi vuoden Step-kiintiöt haettava marraskuun loppuun mennessä.
7. Uudet jäsenhakemukset
Hyväksytty uudeksi jäseneksi Sanna Hassinen Järvenpäästä.
8. Open Badge –osaamismerkkien hakeminen ja myöntäminen

Anne Blomqvistille myönnettiin hakemuksesta Kansainvälistynyt bibliodraamaohjaaja 1 –
osaamismerkki.
9. Muut mahdolliset asiat
Yhdistys saanut yhteydenoton henkilöltä, jota kiinnostaa tutkielman teko bibliodraaman ohjaajista. Puheenhoitaja on yhteydessä henkilöön ja ajatusta pidettiin hyvänä.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous 13.12 kello 11 Helsingin Seuratuvalla.
11. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin kello 13.30

Vakuudeksi

Leena Väyrynen-Si
puheenjohtaja

Anne Blomqvist
sihteeri

